
 
 

 

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS 

CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige a elaboração de “carta 

anual de governança corporativa, que consolide em um único documento 

escrito  

 

(...) informações relevantes, em especial as relativas a 

atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de 

risco, dados econômico-financeiros, comentários dos 

administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de 

governança corporativa e descrição da composição e da 

remuneração da administração. 

 

1 – Atividades Desenvolvidas 

 

A Companhia Potiguar de Gás – POTIGÁS é responsável pela distribuição de 

gás canalizado em todo o território do estado do Rio Grande do Norte. Para 

tanto, compete a ela a construção, operação e manutenção da rede de 

distribuição de gás por meio da qual faz o suprimento de gás natural a seus 

clientes. 

 

Contando com uma rede de 442 km, a POTIGÁS atende aos segmentos 

industrial, veicular, comercial e residencial, abrangendo os municípios de Natal, 

Goianinha, Macaíba, Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Em 

2019 o volume comercializado alcançou 290 mil m³/dia, dos quais o segmento 

industrial responde por 47%, o segmento veicular por 46,5% e os segmentos 

de varejo, pelos 5,5% restantes.  

 

Os clientes atendidos pela POTIGÁS somaram 25.655 unidades consumidoras 

em 2019, com consumo de gás de 106 milhões de m³, estando assim 

distribuídos entre os segmentos de mercado: 

 

 
 
As receitas da POTIGÁS provêm, em sua totalidade, das atividades comerciais 

exercidas, notadamente das tarifas cobradas a seus clientes pelo produto gás 

Nº Clientes %
Volume

mil m³
%

Receita 

Líquida

R$ mil

%

Residencial 25011 97% 2.019 2% 8.909 4%

Comercial 563 2% 3.827 4% 5.934 3%

Industrial 34 0% 50.674 48% 104.369 48%

Co-geração 2 0% 46 0% 98 0%

GNV 55 0% 49.217 47% 95.977 45%

TOTAL 25.665 100% 105.783 100% 215.287 100%



 
 

 

natural canalizado. Em 2019 a receita bruta totalizou R$ 279,8 milhões e o 

Lucro Líquido, R$ 19,4 milhões. 

 

2 – Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco   

 

As práticas de controles internos e de gerenciamento de riscos da POTIGÁS 

são conduzidas nas diferentes instâncias e níveis da empresa. Sob a 

supervisão do diretor de área e dos gerentes. Neste sentido, cada área é 

responsável por elaborar, executar e revisar os controles internos, normativos, 

planos e processos visando manter a conformidade das atividades sob sua 

atribuição, além de reportar tempestivamente as deficiências nos controles 

internos e executar as ações corretivas e preventivas.  

 

Contribuem ainda para a estrutura de controles internos e gerenciamento de 

riscos as auditorias conduzidas pelos acionistas (Estado do Rio Grande do 

Norte e Gaspetro), pelos órgãos de controle, além da própria auditoria 

independente, cujos relatórios finais convertem-se em subsidio para planos de 

ação de melhoria. 

 

3 – Fatores de risco 

 

Os fatores de risco que afetam as atividades desenvolvidas pela POTIGÁS, 

segundo as diferentes dimensões corporativas 

 

 RISCOS 

 Fornecedores 

 Atraso no cumprimento dos contratos 

 Descumprimento de obrigações trabalhistas 

(POTIGAS ser lidisconsorte em processos) 

 Clientes 
 Inadimplência 

 Risco de crédito 

 Mercado 
 Competição com outros combustíveis 

 Concentração do mercado no segmento industrial 

 Regulação  Descumprimento do Contrato de Concessão 

 Judiciais 
 Condenação em processos trabalhistas 

 Condenação no processo PROGAS 

 Aspectos 

Socioambientais 

 Atraso nas licenças ambientais 

 Acidente operacional com impacto adverso à 

população do entorno das instalações de gás natural 

e ao meio ambiente. 

 Operacionais 
 Acidentes com a rede de distribuição 

 Acidente do trabalho 

 

 



 
 

 

4 – Dados Econômico-financeiros e desempenho 

 

As metas corporativas para 2019, aprovadas pelo Conselho de Administração 

servem de base para a remuneração variável, expressa no Programa de 

Participação no Lucro e Resultados para os empregados e no Programa de 

Distribuição de Bônus a título de participação nos lucros, para os diretores. 

 

 

Como resultado do alcance das metas de 2019 o montante a ser distribuído 

sob forma de remuneração variável totaliza R$ 757.335,58 (setecentos e 

cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), dos 

quais R$ 702.063,39 (setecentos e dois mil, sessenta e três reais e trinta e nove 

centavos) será distribuído aos empregados a título de Participação nos Lucros e 

Resultados e R$ 55.272,19 (cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais, 

dezenove centavos) em Bônus para a Diretoria. 

 

5 – Políticas e práticas de governança corporativa 

 

A POTIGÁS tem incorporado na elaboração de suas normas e políticas as 

práticas usuais de governança encontradas no mercado, em especial aquelas 

elaboradas por empresas estatais. 

 

Estatuto e o Acordo de Acionistas estabelecem regras de governança que 

visam proteger a Companhia do interesse isolado de qualquer dos acionistas 

ante aos objetivos da POTIGÁS. A implantação integral dos requisitos da Lei 

13.303/2016 a partir de 01 de julho de 2018 amplia essa segurança. 

 

6 - Descrição da composição e da remuneração da administração 

Meta Orçado Realizado NRMC % Peso % Mensuração % GRMC % 

(1) Volume 
(m³/ano) 

115.921 105.783 91,25 10 91 9% 

(2) Margem (R$) 56.207 56.231 100,04 15 100 15% 

(3) Custos e 
Despesas  (R$) 

(29.909) (25.816) 86,31 15 86 13% 

(4) Investimentos 
(R$) 

12.655 11.119 87,86 20 88 18% 

(5) Extensão de 
Rede (Km) 

20,8 25,3 121,58 20 100 20% 

(6) Clientes (UDAs) 2.510 2.806 111,79 20 100 20% 

Grau de 
Realização das 

Metas 
GRMC global = Σ (GRMC x Peso) 95% 



 
 

 

 

Administradores e Conselheiros Fiscais da POTIGAS têm sua remuneração 

definida em Assembleia Geral, em conformidade com a Lei 6.404/1976, sendo 

sua composição descrita no quadro abaixo.  

 

 Remuneração 

 

Conselho de 

Administração 

 

Aprovada na 

83ª AGE 

(21/02/2019) 

A remuneração mensal de cada membro em exercício do Conselho de 
Administração da Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS) é de R$ 3.082,32 
(três mil e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), acrescida de gratificação 
natalina anual, em valor equivalente de R$ 3.082,32 (três mil e oitenta e dois 
reais e trinta e dois centavos), a ser paga em parcela única, juntamente com a 
remuneração do mês de novembro do respectivo exercício, a razão de 1/12 para 
cada mês em exercício efetivo da função, procedendo-se os respectivos 
descontos referentes ao INSS e ao IRRF, quando devidos, conforme legislação 
vigente. 

 

Conselho 

Fiscal 

 

Aprovada na 

25ª AGO 

(30/04/2019) 

A remuneração mensal de cada membro em exercício do Conselho Fiscal é de 

R$ 2.087,12 (dois mil e oitenta e sete reais e doze centavos), acrescida de 

gratificação natalina anual, no valor total de R$ 2.087,12 (dois mil e oitenta e sete 

reais e doze centavos) a ser paga em parcela única, juntamente com a 

remuneração do mês de novembro do respectivo exercício, a razão de 1/12 para 

cada mês em exercício efetivo da função, procedendo-os descontos referentes 

ao INSS e ao IRRF. 

 

Diretoria 

Executiva 

 

Aprovada na 

83ª AGE 

(21/02/2019) 

A remuneração mensal de cada Diretor da Companhia Potiguar de Gás 

(POTIGÁS) é e R$ 18.359,20 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e 

vinte centavos), sobre a qual não haverá incidência dos encargos sociais (FGTS) 

e sim o pagamento e desconto obrigatório dos encargos previdenciários (INSS), 

acrescida de licença anual remunerada acrescida de 3/3 (três terços), a ser paga 

dois dias úteis anteriores ao início do gozo, a razão de 1/12 para cada mês 

trabalhado no exercício, gratificação natalina a ser paga no mês de dezembro de 

cada ano, a razão de 1/12 para cada mês trabalhado no exercício, parcelas estas 

que não sofrerão incidência dos encargos sociais (FGTS), e sim dos encargos 

previdenciários (INSS), na forma da Lei; benefícios sociais (assistência médica, 

vale alimentação, cesta natalina e assistência odontológica) e pagamento de 

Bônus a título de Participação nos Lucros da Companhia 

 

O montante recebido pela Administração em 2019 encontra-se abaixo 

discriminado: 

 



 
 

 

 
 

 
                                                                               Natal/RN, 02 de abril de 2020. 
Conselheiros: 

 
 

  
Tiburcio Batista da Silva Filho 
Efetivo – CPF: 136.041.xxx-91 

Eric Marcos Futino  
Efetivo – CPF: 253.490.xxx-39 

  
 

Diogo Pignataro de Oliveira 
Efetivo – CPF: 011.745.xxx-40 

Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo  
Efetivo – CPF: 106.541.xxx-49 

  
 

José Mário Gurgel de Oliveira Jr 
Efetivo – CPF: 323.985.xxx-15 

Ricardo Ferreira Pinheiro 
Efetivo – CPF: 105.927.xxx-34 

 
 

João Solon de Medeiros Jr 
     Efetivo – CPF 008.477.xxx-70 

Diretores: 

 

Larissa Dantas Gentile 
Diretora Presidente   

CPF: 663.552.xxx-20 
 
 

Eliana de Menezes Bandeira 
Diretora Administrativa e Financeira 

 CPF: 985.947.xxx-20 

Sérgio Henrique Guimarães de Paula 
Diretor Técnico e Comercial 

 CPF: 072.127.xxx-00 
 

Nº 

Meses

Remuneração 

Bruta (R$ 1,00)

Tributos

(R$ 1,00)

Benefícios

(R$ 1,00)

Participação 

nos Lucros

(R$ 1,00)

Carlos Alberto Santos Diretor Presidente 2 24.478,93         13.044,24     1.761,92       16.263,36        

Paulo Sérgio de Sá Campos Diretor Técnico e Comercial 2 42.838,13         8.567,63        3.568,97       16.263,36        

Eliana de Menezes Bandeira Diretora Administrativa e Financeira 12 257.028,80       51.405,76     18.951,20     16.263,36        

Larissa Dantas Gentile Diretora Presidente 10 190.865,68       38.173,14     9.162,24       -                     

Sérgio Henrique Guimarães de Paula Diretor Técnico e Comercial 10 214.190,67       42.838,13     19.680,74     -                     

Tiburcio Batista da Silva Filho Conselheiro de Administração 11 34.213,75         6.842,71        -                 -                     

Eric Marcos Futino Conselheiro de Administração 12 40.070,16         8.013,99        -                 -                     

Diogo Pignataro de Oliveira Conselheiro de Administração 11 34.213,75         6.842,71        -                 -                     

Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo Conselheiro de Administração 12 40.070,16         8.013,99        -                 -                     

José Mário Gurgel de Oliveira Jr Conselheiro de Administração 11 34.213,75         6.842,71        -                 -                     

Ricardo Ferreira Pinheiro Conselheiro de Administração 11 34.213,75         6.842,71        -                 -                     

Ana Carolina Sartori Natal Conselheiro Fiscal 8 18.088,37         3.617,65        -                 -                     

Bruno do Prado Castilho Conselheiro Fiscal 8 18.088,37         3.617,65        -                 -                     

Sérgio Caetano Leite Conselheiro Fiscal 2 4.522,09           904,41           -                 -                     


